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Meer dan ooit stond 2018 in het teken van de slechte staat van onderhoud van onze fietspaden, bermen, 
bruggen etc. Ondanks het steeds maar weer aankaarten hiervan bij de gemeente Steenwijkerland is er van 
verbetering nauwelijks sprake geweest. 
Hier en daar zijn er wel wat werkzaamheden verricht aan bermen en brugopgangen en de fietsersbrug over 
de Kalenbergergracht heeft technisch een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. Het brugdeel zelf verkeerd 
echter nog in bedroevende staat. Dat is bekend, maar men wilde dit niet gelijktijdig met het technische deel 
oplossen. Een aantal brugopgangen in Kalenberg noord is goed aangepakt, maar aan de erbarmelijke staat 
van de fietspaden is tot nu toe nog geen verbetering gekomen. In oktober zijn namens de gemeente Trijn 
Jongman en Kor van der Velde (contactambtenaar) op bezoek geweest en hebben we aan de hand van een 
door Jurjen gemaakte inventarisatie / presentatie de slechte staat van fietspaden kunnen aantonen waaruit 
blijkt dat renovatie dringend noodzakelijk is. 
Inmiddels hebben wij wel de toezegging van de gemeente dat er een grondige renovatie op het programma 
staat voor 2020. Dit jaar (2019) vind de voorbereiding plaats, waarbij de inventarisatie van kabels en 
leidingen (o.a. glasvezel) aandacht heeft, evenals het feit dat het om Natura 2000 gebied gaat. Omdat de 
fietspaden deels over particulier terrein gaan zullen in de betreffende dorpen bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd worden. 
Gebleken is wel, dat het indienen van een MOR (melding openbare ruimte) door inwoners, meestal snel 
resultaat geeft dus wij adviseren iedereen daarvan gebruik te maken als dat nodig is! 
 
Al onze pogingen ten spijt om een structurele verandering teweeg te brengen aan de verkeerssituatie in 
Kalenberg zuid zijn wij hiermee dit jaar nog geen stap verder gekomen. 
In maart hebben wij in overleg met de betreffende ambtenaar onze wensen (terugdringen van de maximum 
snelheid naar 50 km, een permanente snelheidsmeting en verkeersremmende maatregelen) kenbaar gemaakt 
en na herhaalde verzoeken van onze kant om een antwoord bleek in oktober dat de betreffende ambtenaar al 
een tijdje afwezig was vanwege ziekteverlof. Het overleg verloopt nu via onze contactambtenaar Kor van der 
Velde, die ons in december liet weten dat op grond van de bestaande regels en inzichten onze wensen niet 
ingewilligd konden worden. Wij laten het hier niet bij zitten omdat wij menen op grond van art. 20 in ons 
recht te staan en gaan in maart opnieuw het gesprek aan met Kor van der Velde. Intussen verzoeken wij onze 
bewoners hun snelheid in acht te nemen t.b.v. de veiligheid van onze dorpsgenoten. 
 
In het kader van het Matrixplan heeft Jochem een verzoek ingediend voor nieuwe straatverlichting in ons 
dorp. Binnenkort worden wij met andere PB's uitgenodigd voor een bijeenkomst hierover. 
 
In het voorjaar van 2018 heeft plaatselijk belang samen met de PB's van Ossenzijl en Wetering een bedrag 
van 1000 euro aangeboden aan de werkgroep Hoog Overijssel, als tegemoetkoming in de kosten die zij 
moeten maken. We hebben dit een officieel tintje gegeven door de krant hierbij uit te nodigen, in de hoop dat 
meerdere PB's dit voorbeeld zullen volgen. 
 
Even leek het er op dat het ophalen van huisvuil aan de padkant in het geding was. Jochem heeft hiervoor 
contact gezocht met de contactambtenaar en deze heeft bevestigd dat dit gelukkig niet aan de orde is. 
 
De door Plaatselijk Belang georganiseerde Nieuwjaarsbijeenkomst is inmiddels een traditie geworden die dit 
jaar in het teken stond van Historisch Kalenberg en door meer dan 80 mensen werd bezocht. Alle reden dus 
om deze traditie voort te zetten. 
 
Onze voorzitter Jochem Lenstra heeft dit jaar nog meegedraaid als bestuurslid maar heeft het stokje 
inmiddels doorgegeven aan Jurjen Rienmeijer. Omdat Jochem nu toch echt plaats wil gaan maken voor een 
(bij voorkeur jongere) dorpsgenoot zijn wij serieus op zoek naar een nieuwe kandidaat. 
 
 
 


